
Noviny občanov mesta Strážske ROČNÍK XIII./ číslo 11       21. december 2011

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Dňa 15. decembra 2011 sa v zasadačke

MsÚ uskutočnilo zasadnutie mestského zastu−
piteľstva s týmto programom:

1. Otvorenie.
2. Voľba volebnej komisie a overovateľov.
3. Schválenie programu zasadnutia MsZ.
4. Kontrola plnenia uznesení.
5. Riešenie pripomienok zo zasadnutí MsZ.
6. Návrh VZN mesta Strážske č. 7/2011 o

miestnych daniach a o miestnom poplatku za ko−
munálne odpady a drobné stavebné odpady na
území mesta Strážske.

7. Návrh na 4. zmenu rozpočtu mesta Stráž−
ske na rok 2011.

8. Návrh výšky príspevku na rok 2012 pre
Mestský podnik služieb mesta Strážske.

9. Rozprava k návrhu rozpočtu mesta Stráž−
ske na roky 2012−2014.

10. Správa hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole prvotnej evidencie prevádzky áut
MsÚ.

11. Správa hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o výsledku kontroly daňových príjmov −
133006 daň za ubytovanie za rok 2010.

12. Správa hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole plnenia opatrení vyplývajúcich z
kontrol 1/2011 a 5/2011 vykonaných v MsPS v 1.
polroku 2011. 

13. Správa hlavného kontrolóra mesta Stráž−
ske o kontrole nakladania s finančnými prostried−
kami v MsK a ďalšej činnosti v súlade so Zákonom
č. 183/2000 Z.z. o knižniciach...

14. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného
kontrolóra mesta Strážske na 1. polrok 2012.

15. Informácie zo zasadnutí komisií.
16. Interpelácie poslancov.
17. Diskusia − Rôzne.
18. Záver.
Poslanci rokovali po redakčnej uzávierke. Pre−

to podrobnejšie informácie zo zasadnutia MsZ
uverejníme v budúcom čísle.                   − red. −

Námestie A. Dubčeka v Strážskom sa 5. de−
cembra 2011 zaplnilo deťmi, ktoré spoločne s rodič−
mi čakali na príchod Mikuláša a jeho pomocníkov. 

Snažili sa ho privolať peknými pesničkami. Na
svojej dlhej ceste sa však najprv zastavil v DSS
Har−monia a Lidwina, kde deti a dospelých klientov
obdaril sladkosťami. Za pozornosť i návštevu sa
Mikulášovi odvďačili prednesom básničiek i pes−
ničiek. 

Potom, keď už počul slová piesne "Poď Miku−
láš, poď k nám bližšie, kdeže by si teraz išiel...", na−
smeroval svoje kroky na námestie. Tam už skupina

čertov predvádzala svoj čertovský tanec. Deti sa
Mikulášovi veľmi potešili a svoju radosť vyjadrili
básničkami a pesničkami. Program zostavený z
jednotlivých vstupov členov záujmových útvarov
CVČ Strážske, materskej školy a základnej školy sa
páčil nielen divákom, ale aj Mikulášovi. Potom spo−
ločne rozsvietili vianočný stromček, neodmysliteľný
symbol Vianoc. Po rozsvietení nasledovalo rozdeľo−
vanie sladkých vrecúšok.

Podujatie pripravilo CVČ Strážske v spolupráci
s MŠ, ZŠ, MsPS za finančnej podpory mesta Stráž−
ske.                                                  − M.K −

Mikulášske popoludnie

Aké boli preventívne protipožiarne kontroly
Mesto Strážske vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi v rozsahu ustanovenom v

zákone č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. V súlade s § 23 a 24 tohto
zákona vykonáva preventívne protipožiarne kontroly zamerané na preverovanie dodržiavania povinností
vyplývajúcich zo zákona o ochrane pred požiarmi. 

Vykonáva ich v objektoch právnických a fyzických osôb − podnikateľov, v ktorých štátny požiarny dozor
nevykonáva Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Michalovce (ďalej len "ORH a ZZ"), ďalej
v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v
užívaní fyzických osôb. (Pokračovanie na 2. strane.) 

Vážení občania!
Blíži sa záver roka a prichá−

dzajú Vianoce. Na hodnotenie
uplynulých dvanásť mesiacov
nám zostáva ešte nejaký čas.
Budeme sa mu venovať v niekto−
rom z ďalších čísel novín.

Noviny Naše mesto priebežne
uverejňovali informácie o roko−
vaní mestského zastupiteľstva,
plnení niektorých úloh z hlav−
ných úloh mesta, realizácii pro−
jektov, priebehu osláv, mest−
ských kultúrnych a športových
podujatí. Ďakujem za spoluprá−
cu všetkým, ktorí sa na uskutoč−
není predsavzatí podieľali a
organizačne pomáhali.

Občanom, spolupracovníkom
a čitateľom želám príjemné
prežitie vianočných sviatkov, v
novom roku hlavne pevné zdra−
vie, veľa šťastia a pracovných
úspechov! 

Ing. V. Dunajčák, 
primátor mesta 

Na Silvestra
Silvester sa uskutoèní -

ako kaādoroène - na námestí
pred MsÚ. Hra� bude āivá
hudba, zohreje vínko, poteší
darèek i ohňostroj. Príďte
privíta� nový rok 2012!  - lc -

Príchod Mikuláša na námestie. Snímka: P. Kičinka
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Spoločenská
rubrika

November 2011 

Narodenia: 1 chlapec, 2 dievčatká
Sobáše: manželstvo uzavrel 1 snúbenecký pár
Jubilanti: Juraj Volčko, Beáta Ilčišinová, Má−

ria Kleščová, Eva Vaľková, Mária Spievaková,
Ing. Jozef Vaľovčík, Zdenka Demeterová, Ondrej
Gadžo, Jozef Tokár, Ing. Štefan Zúbek, Mgr.
František Muller, Ing. Štefan Čegiň, Irena Cma−
rová, Ing. Lýdia Harmanová, Mária Kridlová,
Anna Mihaľová, Anna Sklárová, Jolana Hudáko−
vá, RNDr. Andrej Tall, Marta Sabanošová, Alžbe−
ta Maternová, Helena Cvejkušová, Anna Bodná−
rová, PaedDr. Michal Paraska, Ladislav Lengyel,
Verona Kačurová, Emanuel Záremba, Anna Ba−
ranová, Matilda Balková.

Narodeným deťom, manželskému páru a jubi−
lantom želáme pevné zdravie, život plný lásky a
pohody. Blahoželáme!

Zomreli: Štefan Chobot, Michal Horňák. Ve−
nujme im tichú spomienku!                   − M.D. −

(Dokončenie z 1. strany.) Zároveň rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré
môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrení. 

Podmienky pri požiarnej prevencii, v prípade vzniku požiaru a pri jeho likvidácii, dôležité pre ochranu
života, zdravia a majetku fyzických a právnických osôb podrobnejšie upravuje VZN č. 2/2010 Požiarny
poriadok Mesta Strážske, ktoré bolo schválené uznesením MZ č. 174/2010 dňa 18. 2. 2010.

Na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste Strážske pre rok 2011 vymenoval primá−
tor mesta dve kontrolné skupiny. Skupina 1: Anton Balog, vedúci skupiny, Ján Misár a Marek Balog, členo−
via. Skupina 2: Marek Barláš, vedúci skupiny, Marek Ruščanský a Juraj Stach, členovia. Kontrolné skupiny
vykonali spolu šesť následných kontrol, pri ktorých kontrolovali splnenie opatrení na odstránenie zistených
nedostatkov, uložených rozhodnutím mesta v správnom konaní. Kontroly boli vykonané v prevádzkach: SVB
a NP Chemik Strážske; MEDIJOMA, s.r.o. Strážske; Anna Vilkovská − CAMBERA, Strážske; Ing. Eugen Ko−
vaľ, Strážske; Ngoc Nguyen Huu, Humenné; Huynh Ngo The, Košice − Sídlisko KVP.

Pri následných kontrolách bolo u troch prevádzkovateľov zistené splnenie opatrení v celom rozsahu a u
troch čiastočné plnenie opatrení. Títo boli opakovane vyzvaní a v prípade, že opatrenia nesplnia, mesto
postúpi zápisnicu z protipožiarnej kontroly na riešenie ORH a ZZ.

V priebehu roka boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly v troch bytových domoch, ktorých
správu vykonávajú bytové spoločenstvá DUBYT, TRIBYT a ZAFÍR a v troch prevádzkach fyzických osôb −
podnikateľov. Členovia kontrolných skupín oboznamovali majiteľov resp. užívateľov objektov s požiadavkami
na ochranu pred požiarmi a poskytovali odbornú pomoc. Pri kontrolách boli zistené nedostatky v dodržiavaní
povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi u jedného prevádzkovateľa, opatrenia na
odstránenie zistených nedostatkov mu boli uložené rozhodnutím v správnom konaní. Ostatní prevádzkova−
telia dodržiavajú povinnosti vyplývajúce pre spoločenstvá vlastníkov bytov a  fyzické osoby − podnikateľov −
zo zákona o ochrane pred požiarmi, neboli zistené závažné nedostatky. 

V priebehu roka vykonali kontrolné skupiny kontrolu v 102 rodinných domoch na uliciach  Zámočníckej,
Lipovej, Agátovej, Gaštanovej, Novej, Za záhradami, Brezovej, Kasárenskej a Osloboditeľov. Pri týchto
kontrolách sa kontrolné skupiny zamerali hlavne na osvetovú činnosť: rady požiarnej prevencie pre
domácnosti, pri inštalovaní a používaní vykurovacích
telies − so zameraním hlavne na tuhé palivo, po−
vinnosti vo vzťahu k prevádzkovaniu komínov,
skladovanie horľavých látok a pod. V rodinných do−
moch nezistili také nedostatky, ktoré by bolo potreb−
né riešiť formou uloženia opatrení rozhodnutím.
Drobné nedostatky boli odstránené v priebehu kon−
troly. Marta Bočková

Aké boli preventívne protipožiarne kontroly

Betlehemská noc
Tichá noc, svätá, nad Betlehemom
volá nás všetkých k Ježiškovi.
Putujme k nemu s úprimným srdcom 
hrejme ho láskou skutkov našich.
Netvárme sa už, že nepoznáme 
čí hlas k nám volá v ten nočný čas.
Otvorme oči, aj svoje srdcia, 
to Božie dieťa prosí dnes nás.
Ježiško maličký zaklop aj k nám 
a navštív nás.
My Ťa čakáme, s láskou prijmeme 
po každý čas.
Nie sme už ako tí, čo Ťa nechceli, 
dvere zavreli, že si cudzí.
Miesta si nemal v ľudskom príbytku 
v maštali ležíš, syn Boží.
Nech v našich srdciach radosť prebýva, 
nech v našej duši pokoj je.
Ku nám dnes volá tu z Betlehema 
to Božie Dieťa narodené.
Jasličky chudobné v tmavej noci 
jasná žiara nad Betlemom.
Náhlia sa pastieri, náhlia sa králi, 
celý svet túži za Ježiškom.
Nesú mu striebro, nesú mu zlato 
i tejto zeme krásne dary.
Ježiško maličký, kráľ Neba i Zeme 
na slame leží, svetu žiari.

František Repovský

Zelené stužky
Sú symbolom budúcich maturantov. Slávnosť

dekorovania sa uskutočnila 11. októbra v priesto−
roch mestského úradu. Triedny profesor Mgr.
Radovan Jaščur dekoroval nimi študentov 4.D
triedy Strednej odbornej školy − odbor prevádzka
a ekonomika dopravy.

O dva týždne nasledovala podobná slávnosť.
25. novembra prišli do obradnej miestnosti MsÚ
študenti SOŠ toho istého zamerania z triedy 4.C.
Budúcich maturantov zelenými stužkami deko−
roval triedny profesor Mgr. Ján Petrík.

K študentom a prítomným sa prihovárali pri−
mátor mesta a predstavitelia školy.

Učitelia ZUŠ v Strážskom a ZPOZ pri MsÚ
spríjemnili obe slávnosti hudbou a recitáciou.

− gg −

Európsky týždeň boja proti drogám bol vyhlá−
sený v treťom novembrovom týždni. V tomto
období sa oveľa viac zameriavame na prevenciu
proti drogám. Centrum voľného času pripravilo v
rámci týždňa zaujímavé aktivity.

Predísť problémom
V spolupráci s ZOS v Michalovciach sme

uskutočnili besedy s preventistkou ORPZ v Mi−
chalovciach kpt. Zuzanou Rozsypalovou pre deti
7. a 8. ročníkov na tému Trestná činnosť pá−
chaná pod vplyvom drog. Vo svojom odbornom
výklade uviedla, že množstvo trestných činov je
páchaných práve pod vplyvom rôznych omam−
ných látok a vyhnúť sa drogovej závislosti možno
len tak, že nedáme drogám príležitosť. Ďalšími
podujatiami boli miniturnaj vo florbale pre chlap−
cov a turnaj v kolkoch pre mládež.

Pracovníci CVČ v rámci plnenia úloh plánu
sociálno−patologických javov počas celého roka
organizujú pre deti a mládež zaujímavé besedy s
odborníkmi z radov polície, lekárov, psychológov.
Je veľmi dôležité, aby sme nielen počas tohto
týždňa, ale aj počas celého roka venovali pre−
vencii oveľa väčšiu pozornosť. Predídeme tým
mnohým problémom.                          − A.F. −

Policajná akcia
Z iniciatívy OO PZ SR v Strážskom a  mest−

skej polície v Strážskom sa v jeden piatok v
nočných hodinách uskutočnila policajná akcia
s cieľom odhaľovania a predchádzania proti−
právnych konaní v súvislosti so zneužívaním
alkoholických nápojov mladistvými a malole−
tými osobami. Ďalšími cieľmi akcie bolo pátra−
nie po hľadaných a nezvestných osobách a
predchádzanie majetkovej kriminalite. 

Akcia bola vykonávaná v priebehu nočných ho−
dín v prevádzkach diskoték, pohostinských zaria−
dení a nočných podnikov. 

Nasadených bolo 13 policajtov a to: štyria po−
licajti Obvodného oddelenia v Strážskom, štyria
policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky, traja
policajti Mestskej polície v Strážskom, a dvaja pso−
vodi  so služobnými psami.

Výsledkom akcie bolo zistenie dvoch priestup−
kov. Jedna mladistvá osoba porušila zákon o
ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a
o zriaďovaní, prevádzke protialkoholických záchyt−
ných izieb, čo bolo preukázané orientačnou dycho−
vou skúškou. V druhom prípade miestna podnika−
teľka usporiadala diskotéku bez povolenia. 

Na OO PZ SR v Strážskom bola predvedená
jedna osoba. Druhý priestupok bol prejednaný
Mestskou políciou Strážske v rámci blokového ko−
nania uložením pokuty. 

Táto akcia sa stretla zväčša s pozitívnymi
ohlasmi  a preto štátna aj mestská polícia budú v
budúcnosti na základe spoločnej súčinnosti v po−
dobných akciách nielen pokračovať, ale rozširovať
ich aj na kontroly mladistvých, maloletých osôb v
základnej a strednej odbornej škole. 

Štefan Román, náčelník MsP  

Zabudnúť na starosti
Základná organizácia Zväzu postihnutých

civilizačnými chorobami v Strážskom (ZOZPCCH),
pripravila dňa 7.12.2011 pre svojich členov pekné
odpoludnie.

Prítomným sa prihovorila predsedníčka výboru
ZO M. Reiserová. Minútou ticha si uctili pamiatku
práve zosnulého člena organizácie M. Senkuliča.

Slová vďaky patrili MsÚ za poskytnutie dotácie
pre ZO. Zablahoželali tiež jubilantom. Ich srdcia po−
tešili piesňou členky klubu dôchodcov za dopro−
vodu akordeóna.

Účelom tohto stretnutia bolo aspoň na chvíľu
zabudnúť na starosti, bolesti a bežný zhon. Podľa
slov prítomných sa to aj podarilo. Prejavili vďačnosť
za takéto odpoludnie a vyslovili žiadosť o usku−
točnenie aj v budúcom roku. Základná organizácia
zaželala všetkým členom, aby nasledujúce sviatky
vianočné prežili v zdraví, pokoji, porozumení a lás−
ke.                                                  M. Reiserová

K Vianociam
19. decembra vo viacúčelovej sále svoj via−

nočný koncert ponúkol divákom spevácky zbor
Rozkvet.

O deň neskôr sa tam − pod garanciou MŠ −
uskutočnil veľký vianočný program. Účinkovali
deti MŠ, žiaci ZŠ, deti z CVČ a DSS, spieval
Rozkvet.                                           − ika −

PLÁN PODUJATÍ 
CVČ Strážske
10.1.2012 utorok 10.30 hod. − Dôsledky užívania 

omamných látok − beseda s policajtom 
pre deti

17.1.2012 utorok 10.30 hod. − Obchodovanie 
s ľuďmi − beseda s preventistkou ORPZ 
v Michalovciach

24.1.2012 utorok 10.30 hod. − Ako zachrániť ľudský
život − beseda s parcovníčkami ÚSČK 
v Michalovciach

25.1.2012 streda 12.30 hod. − Už dospievam 
− beseda s detskou lekárkou pre deti

Z redakcie
Články o darcoch krvi, spolupráci SOŠ s

mestom a informácie pre chovateľov psov
uverejníme v budúcom čísle.              − red. −



V piatok 2. decembra 2011 bola po rekonštrukcii a modernizácii sko−
laudovaná a do užívania odovzdaná hala... presný názov je Hala Strážske
− separovaný zber odpadov.

Skončila sa veľmi dôležitá pracovná etapa rovnomenného projektu. Začala
sa vypracovaním a podaním žiadosti o nenávratný finančný príspevok z fondov
EÚ v roku 2009, pokračovala schválením žiadosti. Podpisom zmluvy s Minister−
stvom životného prostredia SR sa začal dlhodobý a náročný proces verejného
obstarávania. Po schválení dokumentácie z verejného obstarávania boli pod−
písané zmluvy a realizované jednotlivé aktivity projektu, pričom najnáročnejším
procesom bola rekon−
štrukcia samotnej haly −
stavebná časť. Vyžiadalo
si to nemálo úsilia všet−
kých zainteresovaných
pracovníkov Mestského
podniku služieb, mesta
Strážske a hlavného do−
dávateľa stavby. Veď len
rekonštrukcia haly a vybu−
dovanie prístrešku pred−
stavuje viac ako 200 000
eur. 

Bol zrekonštruovaný
celý objekt − vymenili sa
staré okná za plastové,

zateplila sa strecha, v hale je nová
vsypová betónová podlaha, pribudli
moderné hygienické zariadenia,
sprchovacie kúty, nové keramické

obklady, plynový kotol, infražiariče na vykurovanie haly, kanalizácia, nová
zdvíhacia brána a rozšírenie prístrešku pri hale, pod ktorým sa budú skladovať
vyseparované zložky odpadu.

Pri rekapitulácii je potrebné spomenúť veľmi dôležité technické a tech−
nologické zariadenia. Bola zakúpená počítačová technika, kontajnery na
separovaný zber, hasiace prístroje, vysokozdvižný vozík, nákladné vozidlo a
hlavne triediaca linka a lis. Nová technika bude pracovníkom pomáhať nielen
pri triedení, ale aj pri zbere a zvoze do haly. Príjemné je tiež konštatovanie, že
kolektív má lepšie pracovné prostredie.

Úspešný koniec projektu však predznamenali financie. A tie − ako nená−
vratný finančný príspevok − získalo mesto z fondov Európskej únie a štátneho
rozpočtu. Predstavuje viac ako 500 000 eur. Mesto spolufinancovlo projekt
piatimi percentami. Pri vybavovaní a schvaľovaní žiadosti − projektu − veľmi po−
máhalo Ministerstvo životného prostredia SR ako poskytovateľ nenávratného
finančného prostriedku.

Zaslúženú pozornosť mala aj medializácia projektu. Propagácia bola zve−
rejnená na nástennej tabuli pred MsÚ, článkami pre obyvateľov v mestských
novinách, distribúciou propagačných materiálov o separovanom zbere do
domácností, v elektronických a printových médiách, na web stránke Mestského
podniku služieb mesta Strážske a web stránke Mestského úradu v Strážskom.

Uskutočnenie projektu veľmi prispeje k ochrane životného prostredia a
zvýšeniu občianskeho povedomia. Skvalitní tiež proces zberu a triedenia odpa−
dov a zlepší pracovné prostredie zamestnancov... jednoducho − halu zmenilo
na nepoznanie!                             G. Grmolcová. Snímky: P. Kičinka a autorka
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HALA ZMENENÁ NA NEPOZNANIE

Úspešný záver jedného prÚspešný záver jedného projektuojektu



− 4 −                                        21. december 2011   Naše mesto

Noviny NAŠE MESTO vydáva MESTO STRÁŽSKE. Vychá−
dzajú niekoľkokrát v roku. Redakčná rada: predsedníčka
PhDr. L. Bušaničová, členovia G. Grmolcová, Mgr. M.
Kordeľová, Ing. E. Búciová, P. Kičinka. Zodpovedná redak−
torka: G. Grmolcová. Adresa redakcie: MsÚ, Nám. A. Dub−
čeka, 072 22 Strážske. Telefón a fax: 056 / 6477 275.

Redakčná uzávierka príspevkov (a inzercie) je v 10. deň v mesiaci. Redakcia nevyžiadané rukopisy
nevracia a vyhradzuje si právo úpravy rukopisov. Uverejnené názory čitateľov a dopisovateľov sa
nemusia zhodovať so stanoviskom redakcie. Grafická úprava: Ľubomír Lipovský − LiRea. Tlač: Cofin a.s.,
Prešov. Evidenčné číslo periodických novín Naše mesto: EV 4003/10.

Strážske má športového ducha
Vo vynovených priestoroch viacúčelovej sály sa 27.11.2011 uskutočnil prvý ročník športového

minimaratónu v aerobiku a zumbe, na ktorom sa potvrdilo, že Strážske má ešte športového ducha. Iniciatíva
usporiadať spomínanú akciu vyšla zo strany OZ Tanečný aerobik a pivovary Topvar s podporou mesta.

V úvodných latinskoamerických rytmoch zumby rozprúdila celé publikum energická Lucia z Prešova.
Tanečnými kreáciami strhla
všetkých účastníkov maratónu
− deti, mladých, či starých.
Každý sa chytal a snažil svoj−
sky vystihnúť tempo zumby,
ktorá nenechá nikoho chlad−
ným.

Po nej sa predstavilo OZ
Tanečný aerobik s dynamic−
kou zostavou aerobikových
cvikov. Účastníci si otestovali
svoju kondíciu a výdrž. Za
motivujúceho pokriku cvičite−
liek sa snažili vytrvať do konca.
Poniektorí to vzdali, iní sa pri−
dali neskôr, ale každopádne
vyžarovalo z nich nadšenie a
radosť z pohybu.

V rovnakej eufórii prebiehalo posledné číslo programu. Zúčastnení opäť pocítili chytľavé rytmy zumby
tentoraz v podaní Veroniky z Prešova, ktorá svojou neskrotnou energiou nenechala nikoho vydýchnuť. 

Medzi jednotlivými číslami cvičenia účastníci mali možnosť občerstviť sa pri bohato servírovaných stoloch
s ovocím a nápojmi.

Celé podujatie, ktoré otvoril primátor mesta Ing. V. Dunajčák, sa nieslo heslom: Zacvič si a vyhraj! Šancu
vyhrať mal skutočne každý, pretože v závere
programu sa žrebovala bohatá tombola o hodnotné
a atraktívne ceny sponzorských partnerov.

Všetci zúčastnení mali úsmev nielen z darčeka,
ktorý obdržal každý účastník pri odchode domov,
ale aj z výhry v tombole a z pocitu spokojnosti, že
sem prišiel niečo urobiť pozitívne pre svoje telo a
myseľ. Pozitívne ohlasy, ktoré odznievali aj niekoľko
dní po akcii, nás nesmierne potešili a povzbudili k
tomu ozorganizovať aj druhý ročník športového
maratónu. Vďaka patrí sponzorom, bez ktorých by
sa toto športové podujatie neuskutočnilo.     − MD −

Hádzanárske nádeje
Dňa 9.12.2011 popoludní sa v športovej hale GPH Michalovce  uskutočnil predvianočný turnaj mladších

žiakov. Družstvá CVČ  Strážske, VIII. ZŠ a spoločné družstvo I., II., IV. a VI. ZŠ Michalovce si zmerali sily
vo vzájomných 20 − minútových zápasoch. 

Družstvo CVČ Strážske zložené z 13 chlapcov a 1 dievčaťa sa začalo hádzanej venovať od októbra
2011 a do turnaja absolvovali iba 8 tréningov. Rozdiel v hre nebolo vidieť. Nad spoločným družstvom vyhrali
8:4, s VIII. ZS sa potrápili, ale konečný výsledok bol v ich prospech 4:3. Najlepším strelcom bol M. Matuch,
výborne sa svojej úlohy zhostili obaja brankári M. Berko a M. Čurma. Celkové víťazstvo však bolo výsledkom
tímovej práce, povzbudzovania z lavičky rodičov. Spontánnosť, neopísateľná radosť a túžba nášho družstva
vyhrať  ma vrátili do minu−
losti. Pred 9 rokmi hádza−
nárske družstvo dievčat
CVC Dúha Strážske na
turnaji Handbaal Enjoy
2003, po 3 − mesačnej
príprave, vyhralo nad
športovými nádejami zo
VI. a VII. ZŠ Michalovce.
Najlepšou strelkyňou tur−
naja bola S. Široká, ktorá
je vedúcou družstva a
poskytuje im cenné rady i
skúsenosti. Dúfam, že
družstvo chlapcov CVČ
Strážske v zložení Berko M., Bindzár M., Čurma M., Čurma J., Hakoš J., Holinka K., Džugan J., Kovaľ Š.,
Matuch M., Ruščanský S., Sidor D., Zambory G., Pivarník M. a  S. Dančišinovej bude pokračovať v ich
šľapajách a dosiahne nemalé úspechy. Družstvo dievčat CVC Dúha Strážske 2002−2007: V. Pirová, S.
Lokšíková, S. Široká, G. Chomová, M. Špakovská, A. Polomská, Ž. Polomská, A. Berešová, K. Široká, V.
Surminová, M. Muliková, K. Maceňková, Z. Morozová, L. Oravcová, L. Mikulová, M. Kuncová, K. Muliková. 

Bc. S. Tkáčová

Víťazná trojbojárska bodka
Jednými z posledných podujatí v pretekárskej

kariére Lukáša Sabola medzi juniormi boli medzi−
národné preteky v silovom trojboji Worlds Youth
Cup, ktoré sa konali 3−4.XII.2011 pod záštitou Mgr.
Jána Rubisa primátora mesta v novučičkej športo−
vej hale Igora Nováka v Giraltovciach. 

V tomto roku sa zišli mladí siláci z troch krajín a
to z Maďarska, Poľska a Slovenskej republiky. Lu−
káš prvýkrát pretekal so špeciálnymi dresmi vo

všetkých troch  disciplínach  silového tojboja. V  ka−
tegórii do 100 kg vybojoval striebornú medailu
výkonmi:  drep 220 kg, tlak 170 kg a deadlift 250 kg
− trojboj spolu  640 kg. Poraziť ho dokázal iba Zol−
tán Farkaš, ktorý bol lepší v drepe a v deadlifte.
Ich súboj bol však do poslednej chvíle napínavý a
divácky atraktívny, pretože prvú disciplínu vyhral
Farkaš, druhú Sabol až nakoniec v tretej disciplíne
strhol víťazstvo na svoju stranu Farkaš, ktorý záro−
veň preteká v pretekoch strongmanov. Lukáš  však
neobišiel naprázdno a zlatou medailou za výkon
170 kg v tlaku tak urobil záverečnú bodku za
úspešnou trojbojárskou sezónou 2011. V nej po
prvýkrát reprezentoval Slovensko na ME v Maďar−
sku odkiaľ si priviezol bronzovú medailu. 

Rok 2012 bude preňho posledným medzi junior−
mi a tak mimo domácich súťaží medzi mužmi sa
pokúsi vybojovať si miestenku na ME do Slovinska.
V októbri mu však budeme držať palce na MS, ktoré
sa budú po prvýkrát konať na Slovensku a na
ktorých sa pokúsi urobiť bodku za svojou úspešnou
juniorskou kariérou.  

Budúci ročník bude z nášho pohľadu zaujíma−
vejší tým, že do popredia sa tlačia noví pretekári,
najmä Marian Kolibab a Arnold Gavaj, ktorých
otestujeme hneď na prvých pretekoch na začiatku
sezóny. Veríme, že po rokoch, kedy nás reprezen−
tovali jednotlivci, znovu zabodujeme aj na Majstrov−
stvách Slovenska  družstiev.              Štefan Román

Memoriál

Mariána Baníka
V tomto roku sa konal už 10. ročník tejto obľú−

benej spomienkovej kolkárskej súťaže. Uskutočnil
sa 13. decembra 2011 v mestskej kolkárni, kde z
vyše 30 účastníkov, medzi ktorými boli aj orga−
nizátori a fanúšikovia, sa do hry zapojilo 16 hráčov.
Hralo sa systémom dvakrát šesťdesiat bodov
združených a vyhodnocovali sa dosiahnuté výsled−
ky dvojčlenných družstiev, ktorých zloženie bolo
určené až po skončení súťaže žrebovaním. Oproti
predchádzajúcim ročníkom bolo takéto vyhodnoco−
vanie novinkou, ale i spestrením programu súťaže a
objektívnejšou tvorbou súťažných dvojíc.

Mariána Baníka sme si pripomenuli ako skve−
lého kamaráta, spoluhráča, čestného a dobrého
človeka. Jeho vyše desaťročný tragický odchod
sme si uctili minútou ticha a uložením kytice kvetov
na miesto jeho trvalého odpočinku. Určite by sa
potešil aj výsledkom, ktoré boli v tejto súťaži na jeho
počesť dosiahnuté, pretože sa hralo s láskou a
plným športovým nasadením.

Na 1. mieste skončila dvojica: Ján Cibulka st. a
Marián Konečný, ktorí spolu zvalili 478 kolkov, 2.
miesto obsadila dvojica: Michal Knap a Vladimír
Šandor spolu zvalili 459 kolkov, 3. miesto patrí dvo−
jici: Danka Baánová a Monika Marcinová, spolu
zvalených 442 kolkov. Členovia víťazných družstiev
dostali podľa umiestnenia zlatú, striebornú alebo
bronzovú medailu, diplomy a symbolické finančné
odmeny.

V závere akcie, ktorá trvala takmer 7 hodín, si
všetci pochutili na výbornej kapustnici. Milan Kozár,
Miro Štefan a  Rado Lipovský s manželkou Katkou
sa pričinili o dobrý priebeh podujatia. O pohodu v
kolkárni sa s veľkou trpezlivosťou postaral Vlado
Sabo z MsPS.                              Ing. Eva Búciová


